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művészet 
A sziget fesztiválon 

Heti öröm

M
ár csak néhány hét és itt a Sziget 
Fesztivál (2015. augusztus 10-17.),  
a már-már „hungarikum-esemény” 
zenével és persze évről évre bővü-

lő kísérőprogramokkal, köztük művészeti  
jellegűekkel is érkezik, köztük az ArtZone-nal,  
amit a Sziget rendezői tavaly indítottak útjára  
(a programsor válogatásunkban látható logója 
a VISART Akadémiával közösen kiírt pályá- 
zat eredménye, tervezője egy visartos hallga-
tó, Nagy Eszter). Az ArtZone a tavalyi Sziget 
Fesztiválköztársaság művészeti központjaként 
próbálta meg egy helyre tömöríteni a különbö-
ző képzőművészeti tematikájú, eddig is meglé-
vő helyszíneket, s persze számos új elemmel 
is gazdagodott. Ez a zóna több mint száz művész 

számára jelent idén is bemutatkozási és közös 
alkotótáborozási lehetőséget, miközben a kö- 
zönség is kipróbálhatja a tehetségét. A Sziget 
északi részén felépített ArtZone helyszín célja 
idén is az, hogy tartalmas, szórakoztató, ingye-
nes nappali szabadidős programot nyújtson  
a szigetlakóknak, a történések fókuszában most 
a recycling és a kortárs képzőművészet áll - 
mesélte el nekünk Pálosi Boglárka, az ArtZone 
szervezője. A foglalkozások és a workshopok 
szervezői, kiállítók és beszélgetőpartnerek 
között, mások mellett ott találjuk: a Medence 
Csoportot, a tagok táskákat, de hangszere- 
ket (!) is készítenek majd, a Corvin Rajziskolát,  
a Visart Művészeti Akadémiát és a MOME  
Média Intézetet, és a Kisképzőt. Lesznek külföldi  

résztvevők is, mint az Officina Nomade (Olaszor-
szág), a street artos M.Chat (Franciaország), és 
lesz hommage à Komár és Melamid (Oroszor-
szág/Amerika)  Holy Olga sátrában. Három éve 
hirdették ki először a Sziget Art of Freedom (AOF) 
nyílt művészeti pályázatát, három kategóriában, 
ezek: óriás méretű, látványos installációk; nagy-
méretű, emblematikus látványelemek; izgalmas 
művészeti projektek; dekoratív installációk. Idén 
33 nyertes magyar és 7 külföldi pályamű valósul 
meg.  Az Art of Freedom pályázat nyertes instal-
lációi a Sziget különböző pontjain lesznek látha-
tók, a kisebb interaktív nyertes installációkat az 
ArtZone-ban építik majd fel. 
(Továbbiak: www.sziget.hu; www.facebook.com/
SzigetFestivalArtZone)
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A Vajda kreatív Diákcsoport PET Sárkánya (Dragon of Freedom) 15 ezer 
PET-palackból készült és 25 méter hosszú. Egyszerre hívja fel a figyelmet 
az életünket elborító, csak egyszer használatos eszközök tömegére, de 
tükrözi a kreativitást, amely a magyar diákokban lakozik. 

A tavalyi év során megvalósított pályaművek közül, 
méreteit tekintve, az egyik legnagyobb a Köztársasági 
Járkáló volt. A 2 tonnás és 6 méter magas monstrum 
minden arra sétáló figyelmét megragadta. Mérnöki 
pontosságú, gondosan kivitelezett ipari forma, de 
fejben (sic!) egy kedves maci.

László Ildikó, Nagy Veronika: Gombák. Már tavaly álltak a Gombák. 
Ezekhez a több kilométernyi színes műanyagkábelből készült, vasvázra 

„felfűtött”, mintázott installációkhoz bőven alkalmaztak újrahasznosítható 
kábeleket. A Szigetre látogatók a 25 gomba valamelyikére telepedve 

társaloghatnak, pihenhetnek. A vidám, bohókás installációk nem csak 
nappal gazdagítják a fesztivál látképét, de éjszaka kivilágítva is 

megnézhetők, így is kedvüket lelik bennük a „szigetelők”
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Idén Űrkomp2 címen „fut majd” az az installáció, amihez a képen látható tavalyi 
Űrkompot (alkotói: Hegedüs Andrea, Sokorai Attila, Hermán Alíz) is felhasznál-

ják. Lomokból, fémből és egyéb hulladékokból készült, illetve fénnyel, 
mozgással és hangtechnikával egészül ki a kettesszámú. Összegségében egy 

komplex, több érzékre ható installáció ígérkezik!

Guilherme Leick egyenesen Brazíliából jött Budapestre 
(Erasmus-diákként). A 2014-es AOF pályázaton nyert Rainbow 
című művel. A 4 méter magas és 8 méter széles alkotás az 
ArtZone emblematikus installációja lett. 

A Wahorn Works ebben az évben két installációval is jelen 
van: A Bridge of Love az emberek, népek közötti kapcsolat 
lehetőségét szimbolizálja és valósítja meg a hat fészket 
összekapcsoló hídrendszerrel (ez a Sziget szimbóluma is 
egyben). A Wahorn Love Nest pedig már három év óta nyújt 
menedéket a fesztivál forgatagában megfáradt vagy egy kis 
személyes térre vágyó látogatóknak.

www.octogon.hu

Népi kultúránk szimbólumainak, ezen belül  
a kopjafák mustráinak vizsgálata során 
jutott el Kovács Apor bútortervező, ipari 

formatervező az ún. székely kereszt motívum-
mal való konstruálás gyakorlatáig: támla nélkü-
li székeket, alacsonyabbat és bárszék méterűt 
tervezett. A könnyed, hálószerű szerkezetű bútor 
ülőfelületén rajzolódik ki a kereszt, ami „haza-

Új technológiák és anyagok seregszemlé-
je lassan ötven éve a Chicagóban éven-
te megrendezett NeoCon kiállítás és 

vásár. Az idei, a Merchandise Mart Plazában 
megrendezett fairen (június 15-17.) egy kanadai 
bútorgyártó és forgalmazó cég, a Borgo® mutat-
ta be Flexre keresztelt irodai széksorozatát. Az 
ülőbútor érdekessége, hogy egynemű felsőré-
sze nem mérgező komponensekből felépített, 
új típusú polimerből készült, az anyag fizikai és 
kémiai tulajdonságainak köszönhetően tartós 
és jól bírja a gyűrődést – szó szerint is.

Büszke székely

szeretet jelkép, ezt akkor faragták bele a fába, 
ha az elhunyt büszke volt az Erdélyi származá-
sára. Ezt a szimbólumot megragadva terveztem 
a székem és ezért is hívják, »Büszke széknek« 
(...) Minden alkalommal, mikor ülünk ezen a szé-
ken a székely emberekre emlékezhetünk, és egy 
darabkát birtokolhatunk a székely tradícióból.” 
– írja ismerettőjében a tervező.
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